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Jan O. Piscbcr:

Bérqr1gqqgll -lB}áqB.l" v Gorké,..bo drtgat.u .'].ryq dně|'
(Prob].én překladu a l.nterpretace )

Po roce 1830' v době' kdy buržoazní l1benálové
přešIl z opoz1ce dloby restaurace k moc1 a odtralovali
svou pravou tvář za vlády 'krále bankéřůi I,udvíka
F1l1pa, se podstatně zněn1l tón písní lidovébo pís-
ničkáře Bérarrgera. Pocřrop11, jak napsal v přednluvě
ke svýn novýn písnín, určer1ýn t pEortkování až po-
gnrtně, Že těž1ětě zápasu se rryní přenáší z pole po-
Ilt1ckébo na pole soclální. Místo sebeJ1stě útoěnýcb
paroťlií o mocÍ.pánecb' píše r\yní baladické písně o ogu-
decb chuáasů a vyděděnců, iež stojí u zrod'u evropeké
eoe1ální poezl.e xIx. století. Písniěkářovu pozornost
nenob,la nepřitahovat uěení utopických socia}istů,
s}1buJÍcích vydobýt }idstvu štěstí.

il,e fouĚ, blázen, byla v Bérarrgerově době béE-
ná něšIácká nadávka utop1c\ýn soc1allstfu, snÍJ.kůn.
V písn'i Blázni (Les Fous) Béranger oslavuje Saint-
-Slmona' Fouriera a Enfantína pro jej1ch uĚleeht1lou
obětavost, od'danou zájnrln udstva. Píseň však přerůs-
tá tento původní záloiér a nění 9e v chvalozpěv na
všechny' kdoi opouštějí vyšlapané pěširrkyl abý trle-
ťla11 cesty k dosažení štěstí Liťtetva, neťtbaJíce rÍ.
z1ka, aebezpeěí a snrtÍ' k níž je uštve sobecká spo-
leěnost:

..Isme jak voJáčct olovění,
vyrovnaní dle provázku.
Kdo z řady vyboělv, směr změní,
tobo žÍvot Je na vlásku;
je b}ázen a vš1chn1 ho boní.
Když uplyne pak nrroho vod,
přecl jeho ťlíIen b'lavu sklonÍ

á je naň hrd'ý lidský rod.
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(V orlgÍná}e:
V1eux solťlais ťle plonb que nous goBltteo'
Au corcleau nous alígnant tous '
SÍ des rarrgs sortent que}ques hommes'
lous nous crions: A bas les foust
on J.es pepsécute' on 1ee tue;
Seuf, apres un lent exa.Bent
A leur dresser une statuet
Pour 1a gloire du genre b,umain. )

nBlázn1" - to jsou všlchni průkopnícl a nováto-
ř1l kteří ve víře v zítřek spoJí svů; osud s novou
nyšlerrkou. Takovýn "bláznemr byt Ježíš i Eo1umbus.

iNaprostá je jeho faerarrgerova]l víra v cenu
člověka a gítu l1dské vůle. V střízuvén snění osla-
vuJe gebeobětavé ,blázny1..,o 

psal s hlubokýn pocho-
penín pnní sovětský, komentátor Bérarrgerovy poez1e
il. Irerner v předn.luvě k vyťlání Jeho Písní T. l9l9'
Lteré vyělo z poclnětu a v redakci Gorkéřro v eťltci
Ygem1rnaJa llteratura (sv. 18) Jako vůbec první
ukázka .z francouzeké poezie.

Píseň, veilena touto bIubokou nyšlenkou, bugov-
gkou vírou v pokrok, vyjaťlřuje JÍ. ve spoJeních přěd-

ctav, Jež vytÝářeJí pt.astÍcké obrazy: od ono}ro úvoťl.
níbo obrazu oIověqýcb voJáěků' nesnášejícícřr vyboěení
z řacly, až po závěreěnou ělnoroťlou oslavu nevyěerpa.
telné vynalézavost1 u.ťlgkébo ducha:

Kdo první přÍstál v Novém světě?
B}ázen' Jenž všeml. vysmíván.
Na křížL bLázen ťlošel k metě'

Jenž jako bůb je uctíván.
K(yby snad sIunce zaponnělo
evítlt nán zítra na pocřrod'
našeI by blázen g hlavou snělou
zář novou pro náš ltťlský rod.

(Překlady autora těchto řáťl}nl)
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(V or1gínále 3
Qut découyrlt un nouveau monde?
Un fou qu on ralllalt en tout ll,eu.
Sur -Ia crrolr que eon sa$8 lnonťle
Un fou qul meurt noug,Iěgue un D1eu.
sl demain, oubliant il éclore,
I,e Jour manqualt, eh b1en' demaín
Quelque fou trouveralt encore
Un flanbeau pour Le genre brrmaín. )

Závěreěné ětyřverší by1o ot1štěno Jlž Janem Ne-
rudou v RodÍnrré kron1ce (18641 8V. Iv. '  ě. Iot '  8r
276) v rubrice AforJ.sny. Nepodepsar\ý překIaťl bývaI
př1ěítán l{erudov1, fakta z Friěova arcbívu (v PIÍP)
nán věak rrkázala, že překladatelem byJ. J.V. Frí.ě,
bterý přeaně rrystlhl ě1noroťtý charakter Bérarrgerových
verĚů:

A byř by slurrce zbaslo což se bát !
našel by se ten blázen napořád,
který by ltdstvu oheň rozkřegal
a nový den by zas k nám zavítalt

'ByLa kdy" - psal komunarťt Arthur Arnoul,t 1 o
této s}oce, kterou považoval za Jednu z nejkráeněJ-
šícb v eeJ.é francouzské poez11 ',ge vznešenějěín
naděením' pevněJěín a výnluvnějšín stylen vyJáclřena
ž1věJšÍ' útěctryptněJěÍ víra v norální vellkost ětově.
ka a v gÍlu Jeho Člucha?"

Píseň Bláznl patřtIa mezl neJznánější Bérange-
row píaně ve Franc1i 1 za hranlceni. V carském Rus-
ku byla neJěaetěj1 napadána a vyřazována carskou cen-
ZtlloUr rleČlen cenzor j1 oznaěll za nebezpeěnou báoeň,
předgtavujícÍ,,nadšené opěvání koryfejů konunigmu' 2 .
I.A. Goněarov, který byt v té ťlobě zaměstrún ve služ-
bách cenzury a oponoval předchozímu cenzorov1r R€-
sbleilávaje nic podvratného v Bérarrgerových prot1feu-
dálnícb a protlotrokářsxýctr písních, považova} nlc-
néně Blázny za Jedliné nebezpečné nez1 obv1něnýn1
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písněnl.

Poprrlarl.ta, iíŽ se píseň těšlla v ruských opo-
lÍěníeh kruzích a revoluěnín hnutí' Je zdůrazněna c1-
tací dvou ětyřverší v Gorkétro dranatu Na Člně z roku
1902. Avšak souvlslostl, v nl.chž Je C'orklj uváilít Za-
slttbuJí pozornoat a zJevně odporují tomu' co Jsoe o
pígn1 a zvláĚtě o Jejín ěinorod.én charakteru a závěru
řekl1. V oorkého bře jsou úryvky (avě ětyřverší) vlo.
žeqy do úst Herc1, a to ve spojitostech, které autořl

Jeťtněcřr óěJ1n Rugké eovětské Iil'teratury 3 charakterÍ-
loval1 takto: tT.haní starce l,u}y,,- zdůrazňuje GorkiJ
-,,ná reakěnÍ úlobu. Místo aby vyzýval dlo boJe prot1
neEpravedlivénu žÍvotu' sruÍřuje utiskované a vyťlěťlěné
E utl.skovatel1 a tyrar1y. Tato Lež je projevem slabos-
tl' bistorické bezmocnosti. H €rec' který zvláště cit-
].1vě vníná výroky l.,ukovy' nevzponíná nadarmo na verše
Bénangerow 3

Pánovét Jegtllže k pravcě svaté
svět cestu neumí najít i '  .

ěest šíLencl '  který zachytí
pro Liťtstvo snění zlaté ! ' '

V dranatu Herec pokraěuje ještě dalšín ětyřver-
Ěín (oba úryvb z Gorkého D1va.letních her, 1., 1950'
v překladu Jogefa Kaťlleee):

A kťtyby Jeťlnou zelré naší pouT
elunce zaponněLo navštívit'
celý svět by rnoh1 zítra osvít1t
mozkem ěílenýn kdeja$ blouc. ..

v jerlnon ze starších ěeských překladů hry Na dně
(B. PrusÍka v edici české ČlÍvadlo) nůžeme ěíst tento
překlaťl týchž veršů z

Pánové ! Jest}1 k,pravČlě svaté
svět  cestu nenůž najít i '
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ěest šílenc1' Jenž aachytí
llťlstvu gněnÍ zLaté.
Kdyby Jednou země našÍ ťlráby
slrrnce zaponnělo,osvítit. . .
zítra světem nůž se zatřpytlt
šílencova nozku výtvor chabý...

čtene-l l  tyto verše, nepochybuJeroe, že jde o
proJev reakěně utop1cké teorle, z aíŽ ae ztrat i la ja-
kákol1 ě1norodost Bérangerovy pígně.

tIejde ovšen o příné překlady z francouzšt1ny,
ale o překlaťl Gorkého bqy, k.áe by původní ě1norod'ost
písně byla příno protismyslná.

GorklJ eituje píseň v překladu znamenltého Bé.
rangerova revolučně denokratlckého překla.tatele Va-
alliJe Kuroěk1na' Jehož básn1cké převodly byly m1strně
přlzpůsobovárry ruEkým poněrůn neJen slovně (napříklaťl
'gtrážclí místo ikomísařů", "šp1onětki" nísto 'žluěo-

vitých Jezu1těíkrl"; v písn1 Nabuchočlonosor, které 9e
tol1k obdl.voval Taras ševěenko, nejen Že král proně-
něný vq vola se stal caren' ale dokonce ň...byJ.

sfJeaen nezabYertnyj car'', coŽ bylo of1c1átní oznaěe-
ní M1kuláše I. t ), takže buťltly ninořáťlnou ostražitost
a nevraž1voct carské 

""o"o"y. 
4 Jestt1že Bérangerovy

písně nyšlenkou 1 výrazen přesně odpovída}y frarroorrZ-
ské sítuacl. chvíIe svého vznl.ku, toté Ž Lze říci o
překlaťlech Kuroěklnových v e1tuaci rugkétto csvoboze-
neckébo' proticarského zápasu.

V Kuroěkinově překJ.adu zní obě citovaná ětyř-
verší takto:

Gosporlat l lesl i  k pravde svJatoj
Mj.r ťlorogi najt1 ne rrneJet, -

ěegt, bez.t 'cu, kotoryj naveJet
čeloveěestvu eon zolotoj!
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/est1 b tol,ko zent1 našej put/
osvet1ť naše golnce zabylo, -
Zavtra Ž celyJ by mir osveti}a
MysL' b"ul*.a kakogo-nibuC!

Pno srovnání uve|lme pokud možno coslovr5i pře-
klaťl Bérarrgerových veršů: nPánové, když marně naše
zeně hledá cestu (te) štěstÍ, ěest bláznu, který by
l1ťlstvu dat snÍt štastný 9 €R. ' ' (Sqysl tohoto "dát
anít .en'' - fairg-fairg-r]g ráve . je v orlgináLe na-
neJvýš aktivní, tvůrěí; vždy{ jde o rb}ázrryo, 

Jejlchž
eny byly nakonec uskuteěněr\y z vLz ono citované ffKco
obJevil noYý svět? blázen, jenuž se všude vysrníva-
11. 'r) . . .  "Kdyby zítra slunce zaporoněLo vyjít a chy-
bělo by světlo, nuže, zltra by nějaký blázen (ještě)
vynalezl pochodeň pro ltťteW nod. " ledy žádná rpravila
gvatán, "snění zlatéř, rovněž ne pejorat1vně zněJícÍ,
varovné iby nohl zttra osvít|t" (ale ě1norodé .'osvÍ-
tll by" ) a tín néně imozkem šítenýn kťleja\ý bloucl,'
(případně iĚílencova nozku výtvor chabý'' ) - žádná fa-
lešně utěěitelská chtnéra a klam, ale právě naopak
ělnorodý .en' výbled do budouenosti, postavený před
udlstvo proto, aby k Jeho uskuteěněnÍ moblo sněřovat.

Srovnáme-ll Kuročkinův překlad s originÁ.l 9l!ll
nůže ge na první pohled zdát, že Je dosti přesď a
nenění Jeho snysl. Ale to je jen první dojem.

Přeťlevšín jce o aamo titulní slovo ''blázen',
které nělo ve Franctt Bérangerovy doby, Franctl. uto-
p1c\ých sociatÍstů a nenávistného tažení k noci use-
daJícího něšTáctví proti nim, přesr\ý snysl; pobrdavě
pejoratÍvní v ústech měšÍá}nl, v pravý opak bezmezného
obdívu obrácelqÍ Bérangerem. Mino Franciir V€ zceLa
odl1šné tr1stortcké situaci bylo ne obtí žr'é, ale přímo
nenožné vyst1hnout překladern tento Íronicky útoěný
význao převrácenÍ snyslu. ' 'Leg fougi musel1 zůstat
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blázrry' 'bezglncyo. Hlno dobovou atmosféru FrancÍe
první polov1rry století bylo těžko v utopických socia-
l1gtec}r hleČlat ve smyelu Bérangerovy útoěně oslavné
paroťt1e íbláznyi, kteří ve skuteěnostl nebyly žádnýni
blázny' ale l1dn1 chtějícín1 přeněnit gvět.

.rťlěne však ťlá1. Ař jrí z důvo.tů rýmu, nebo pod

vlivem' oné rozťlílné h1stor1cko-pol1tické atnosféry,
Kuroěkln vk1áťlá do překladu slůvks 'gYatá" (|.k pravde
svJatoJr) a nzlatý" ("gon zolotoj"), která v ortg1Rá-
le neJsou (u Bérangera Jde bez epltet o "štěstín
(borrherrr) a "šdastný gen" (rá"e herrreu:r). Nesporně
tato slůvka přÍspívaJí k posunu snyslu směrem ťlaleko
utoptětěJšín a otvírají cestu k interpretac1 značně
rozdílné. I rnaveJetn (ínaveJet son zolotoj") vyznívá
nepocbybně mnohem ut'op1ětěj1 než jednoznaěně ěínorodé
''dát snít gen' (fa1re faÍre un réve), ',dát snít t1'd-
skénu rodu šIaetný gen''.

V ťlruhén ětyřverší je velnl korrkrétní nyšLenka
vynálezectví, 'zítra by nějaký blázen vynalezl pocho-
deň pro rldský rod', tlumoěena značně abstraktně: "ce-
lyJ nir by osvetlla trysl.' b"o,-ca kakogo-nlbudt". "O-
gvetÍt'mír", 'osvítit svět ' ' ,  vnuká spíše představu
ebanltativního osvětářství nežli konkrétně vynálezec-
kétro ilvynalézt pochodeň pro tldský rod'.. Navíc stůvko
tkakogo-n1buď", zvýrazněné v rýrnu, nůže nít (;at to
vystthll a zvýraznLLí čeští přei<lacatelé) pejorativní
sqysJ.: rkťleJa$ šíIeneco. Tak závěreěné ětyřverší
zlráeí u Kuroěk1na aktivní ě1norodost a posunuje se
nnohem více k bezzubé utop1i.

Všechno to Jsou zdánlivě nepatrné posur\y, kte-
né však ve svém celku dávají písní vyznít podstatně
j1nak než v originále. A Jak ťlokazuje kontext Gorké-
ho hry' byly uvedené citáty' ne náhodou vložené do
úst EercJ., který je ěasto recitoval, chápárry jako



106

fe]"ešně utěš1telská, LŽLvá utop1e. To ještě vÍce pod-
trhly a zvýrazn1ly české přektady, které nán tÍn ná.
zorněJ1 a přesvěťlěivěJi ponáhají rrkázat dvoJí nožnou
lnterpretacl Kuroěk1nova překlaťlu, zdánl1vě dost1
přesného a věrného, otevírajícího však ceetu k 1nter-
pretac1 zceIa oťl11šné a příno protlchůdné.

PoJen a obsďl utopie je vžťtycky velni pevně vá-
zán k rrrětté ťlobové s1tuaci a exi'etuJícím perspekt1-
vám. Těsně souv1sí s přecstavaml o realltě a o bu-
doucnosti. Utopie pochoplte}ně není gama; o sobě re-
ekění' Iživá' fal'ešně utěšitelgká. VeLn1 pěkně to vy-
Já.lřll Aragon v rozboru revoIuěně romantické poezie
Vlctora Hrrga:

tt{ezáleží na pnoetředcích, navrhovaných snílkeln
z Guerneseyt .IÍstě j.sou utoplcké. Ale utopie je JLž
velká věc: otevírá perspekt1vy, ponářrá ělověku překo-
nat aama sebe; oclsouzenířrodná je teprve pozťtěJ1,
Jestllže or'lmítne tváří v tvář faktůn vyk}idit místo
vědě . ,  .5

Přesně takový byt charakter Bérarrgerových BLáz-
nů. V b1gtonÍcké sl.tuac1, která dosud nedávala žádné
reálné perspektivy, básník oslavoval aktÍvní sen'
ušlechtllé sníI}ry, kteřÍ se obětovalí prácl užÍteěné
Ildstvu a Jej1chž sny naprosto neně1y přeťlstavovat
LžLvé utěšitelské chinéry. šLo o snít$, 'blázny'',

JeJtcbž er1y neně}y být narné. NezaponíneJne na pod-
tržení tohoto sdyslu v závěreěné sloce, opěvající
Kolunba I

Pro srovnání byetr ještě uvedl něnecký překlad
Adalberta von Chamlsso, který v něnecké situacl s
Ještě zdůlrazněnější bezvýchodnogtí přesně pochop1t
význan ě1nor:odé utopie :
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Es sucht der Mensch Ín leeren Ráwnen
Das GLůck, 4las 1mmer fern sich hált'

Den Thoren ehrt, der, 9ei'8 in Trár:nen,
Beglůcken kann Člie ganze WeIt.

a  a a

a a

Soltt auch Ces Tages Aug erblinrlen,
Das unsre Fi.nsternis erhellt,

so wůra. ein Thor el.n Fackel finden,
Auf's Neu zu Leuchten unsrer Welt.

(Vedle přesného

zu bycb zvlášT
(Jen) ve Bnu' ,
tlunoěící onen
pie.  )

tlunoěení obrazu konkrétnÍho vynáLe-
poťltrhl ono 'se1,g tn Tráumen*, "byT

Ruská sttuace drr'rtré poloviny století však jLž
byIa odlíšná a těžko tu nohl být cítěn tento zprvu
ě1noroťlý cbarakter bérarrgerovské utopie. V carském
Rusku &rroěk1novy a tín spíše Gorkého doby by}i obě-
taví ěinorodí ' ,b}áznlo j iž nnohern konkrétněj l  spjat i
s ostrýn spo}eěenskýn ostobozovacím bojem, který stá-
le JasněJ1 nabýval cbarakteru třídního zápasu. Tady
už neš}o o utop1l. Ta se v této situaci buá rnusela
už zněn1t v ě1n, anebo se sté'vala fa}ešnou chínérou.
Proto Gorkij po1enizuje s utěšitetskou 1ží a paradox-
ně Jr podepírá Hercovýnr citaceni Bérangerových veršů
v aitaptac1 Kuročk1nově, r.rnožňu jíct iLŽ posun je jích
smysZu, odlišný od onoho povzbuzujíct'ho, který měly
v bezvýehodné situaci ťrancíe po červencové revolucí,
kťly buržoazní líberálové, ohánějící se revoluěníni
hesly svobody, rovnosti a bratrství' př išl1 k moci,
v1ditelně něn1li tato hesla v kar1katuru a Žádná re-
á}ná' úě1nná protiburžoazní síla Ještě neexístovala.
Avšak zklanání a zneuctění revoluěních ideátů nesmělo

hietorieky až s udivující přesností
pro danou chvíL1 aktivní snysl uto-



vést  k  rez ignac i  !

Toto však nenůže nic zněnit  ani  na rozboru Bé-

rangerovy pÍsně, ani  na smys}u, který c i tovaným ětyř-
veršín ve shodě s nožnýn výkladem Kuročkinova překla-

du dává ve své hře Gorki j  a který por l trht i  čeští pře-
k}adatelé. Je pochopite lně nutné př i  přek}adu Gorkého
Člranatu vycházet z Jeřro kontextu a nikoli z Bérange-
rova or ig ináLu, nebof Gorkénu př i  této pří}ežitost i
vůbec nejde o Bérangera, kterému se vžcy hluboce ob-
divoval .

Bylo však t řeba tohoto rozboru a srovnání tex-
tů, aby 3e objasnl l  zdánt ivý rozpor mezi or ig inálem
Bérangerovy písně a zněnín, v kterém jsou úryvky z ní
českénu čtenáři známy odjinud.

A tento drobný l1terárněhistorícký fakt nás za-
vedl k otázkán překlaČlu a interpretace poezi-e, a
zvláště bérangerovské pol i t ické písně s jejín přesqým

význanovým odstíněnín každého s}ova, kde záLeží na
každén vyrazul oá každén zdánt ivě nepatrném posunutÍ

snys}u v histor icky a národně od}išné atrnosféře, kde
výtaz a snysl jeou přesně ,'dányil a 'situovár1y'' ve
vzta}ru k histor ickérou kontextu a mohou se pocstatně
zněn i t '  ne . l i  obrá t i t . ve  svůj  opak ,  p řeneseny do kon-
textu o<1l išného.

1.  A '  r  n o u 1 d Arthur:  Béranger ,  ses amis '  ses
ennemis et  ses crítíques,  Par is  L864,  v iz  r r .
dí l '  s t r .  329-330.

2.YLz  A j z  eně tok I .  :  F rancuzsk i je  p i sa te-
}1 v ocenkach carskoj cenzury. In: Líteraturno.
je  nas leds tvo ,  ton  33-34,  i {oskva }939 (o  Béran.
gerov i  s t r ,  796-806) .

3 .Dement t Jev  A .  Naumov J .
P  1  o  t  k  i  n  L . .Z .  i tuská  sovětská  l i te ra tura ,
český p ř .  P raha,  čs lv  }953,  s t r .  60-6} .  

.
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K analýze oruslsgů'' v Krrroěkinovýctr překlačlech
vLz rI a m p o 1 s k i j I. v přednluvě Vas1-
l iJ Kuroěk1n.xn K u r o č k i  n : St ichotvore-
nlJa, Moskva L9491 str. V-LX, vLz zvL. str.
)OffVf-X)0$I1I a LfI-tfX.

Avez-vous J.u Víctor Hugo? AnthologÍe poét1que
comqentée par Aragol l l  París L952, str. 29.




